
 



                     

                    PROGRAMAÇÃO  
          FESTA DE SÃO FRANCISCO 2020 

  

24/09 (Quinta-Feira) – Abertura da Festa 

18:00h – Santo Terço 

18:45h – Hasteamento da bandeira 

19:00h – Abertura da Festa de São Francisco 2020 

Presidente da Celebração: Pe. João Mascarenhas 
 

25/09 (Sexta- feira)- 1ª Dia da Novena 

18:00h – Santo Terço 

18:45h – Momento da Novena 

19:00h - Celebração Eucarística 

Presidente da Celebração: Pe. Marlos 
 

26/09 (Sábado)- 2ª Noite de Novena 

18:00h – Santo Terço 

18:45h – Momento da Novena 

19:00h - Celebração Eucarística 

Presidente da Celebração: Pe. Alex Brito 

Momento Cultural após a celebração 
 

27/09 (Domingo) - 3ª Noite de Novena 

18:00h – Santo Terço 

18:45h – Momento da Novena 

19:00h - Celebração Eucarística 

Presidente da Celebração: Pe. Valternino 

Momento Cultural após a celebração 

 

28/09 (Segunda-feira) – 4ª Noite de Novena 

18:00h – Santo Terço 

18:45h – Momento da Novena 

19:00h - Celebração Eucarística 

Presidente da Celebração: Pe. Bosco Leite 

 

29/09 (Terça-feira) – 5ª Noite de Novena 

18:00h – Santo Terço 

18:45h – Momento da Novena 

19:00h - Celebração Eucarística 

Presidente da Celebração: Pe. Regis 
 

 

30/09 (Quarta-feira)- 6ª Noite de Novena 

18:00h – Santo Terço 

18:45h – Momento da Novena 

19:00h - Celebração Eucarística 



Presidente da Celebração: Pe. Francinaldo 

Momento Cultural após a celebração 
  

 

01/10 (Quinta -feira) - 7ª Noite de Novena 

18:00h – Santo Terço 

18:45h – Momento da Novena 

19:00h - Celebração Eucarística 

Presidente da Celebração: Pe. Marcos Carolino  
 

02/10 (Sexta-feira)- 8ª Noite de Novena 

18:00h – Santo Terço 

18:45h – Momento da Novena 

19:00h - Celebração Eucarística 

Presidente da Celebração: Pe. Francisco Monteiro 
 

03/10 (Sábado)- 9ª Noite de Novena 

18:00h – Santo Terço 

18:45h – Momento da Novena 

19:00h - Celebração Eucarística 

Presidente da Celebração: Pe. Moacir 

22030 - Momento Cultural após a celebração 
  

04/10 (Domingo)- DIA DE SÃO FRANCISCO 

16:00h – Carreata de São Francisco – Saída Igreja de São Francisco 

18:00h – Encerramento da Festa de São Francisco 2020 

Presidente da Celebração: Pe. João Mascarenhas 

Momento Cultural após a celebração 
 

 

Confissões diariamente ás 15:00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mensagem do Pároco 

 

 

 

 
Caros irmãos e irmãs, paroquianos e devotos de São Francisco de Assis. Mais 

uma vez, iremos celebrar a grande festa de São Francisco. Esse ano de forma diferente 

dos anos anteriores, por causa da pandemia provocada pelo COVID19. Toda a festa será 

transmitida on-line. Conclamamos a todos a estarem em plena sintonia em suas casas.  

Esse ano, temos como tema de reflexão: “COMO FRANCISCO QUEREMOS 

CUIDAR DA VIDA LEVANDO AMOR E PAZ”. Francisco, homem de muita fé, 

despojado e de vida doada aos irmãos, no serviço da Palavra e partilha do pão para 

todos. É exemplo de vida, no cuidado da vida dos irmãos carentes e necessitados. 

A Igreja esse ano, vem refletindo sobre o cuidado do outro, da pessoa humana, 

ser, criado a imagem de Deus, autor da vida, que acolhe com bondade, misericórdia e 

carinho.  

Celebrar a festa do padroeiro é rejubilar de alegria e fé. É tempo de revigorar as 

forças no seguimento ao caminho que é Jesus. Portanto, todos em casa, vivenciando 

esse momento de devoção para com Aquele que com sua vida e palavra nos ensina a 

vivermos melhor, com o Altíssimo, as pessoas e a natureza. Cuidemos uns dos outros, 

com amor e caridade. 

 

 

 

 

 

 

Pe. João Mascarenhas Valério 

Pároco de Cascavel-Ce 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOVENA À SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

ROTEIRO 

– Fazer o sinal da cruz e um canto ao Espirito Santo. 

– Rezar a oração inicial para todos os dias; 

-Rezar a oração pela Terra 

– Rezar a oração de cada dia; 

– Rezar a oração para alcançar uma Graça de Deus                                                                  

– Bênção de São Francisco. 

 

Oração para todos os dias 

Meu Senhor, peço-te que durante esta novena rezada nos festejos dedicado a teu servo, 

Francisco de Assis em Cascavel, eu consiga me voltar inteiramente para Ti, e aprenda 

com os exemplos de nosso seráfico pai Francisco, a abandonar todos os vícios e 

pecados, a renunciar o apego desordenado aos bens materiais e passar a cuidar da vida 

presente nos meus irmãos e na natureza. 

 

Oração de São Francisco 

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. 

Onde houver ódio, que eu leve o amor. 

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. 

Onde houver discórdia, que eu leve a união. 

Onde houver dúvida, que eu leve a fé. 

Onde houver erro, que eu leve a verdade. 

Onde houver desespero, que eu leve a esperança. 

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. 

Onde houver trevas, que eu leve a luz. 

Ó Mestre, fazei  que eu procure mais consolar que ser consolado, 

compreender que ser compreendido, amar que ser amado. 

Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado 

e é morrendo que se vive para a vida eterna. 

 

Oração para alcançar uma graça de Deus 

“Seráfico São Francisco de Assis, que recebestes em vosso corpo as cinco 

chagas de Jesus Cristo, orai por nós. Bem-aventurado São Francisco, eu pecador 

arrependido dos meus pecados, rogo a vossa intercessão para que eu seja perdoado de 

minhas faltas. 

Peço-vos, meu glorioso e milagroso São Francisco, que com o meu perdão, 

obtenhais do Altíssimo a permissão de me socorrer, que estou vos pedindo essa 

proteção, animado da mais ardente fé em vosso poder milagroso. 

Lembrai-vos de mim. Eu vos peço, meu Seráfico São Francisco, a graça de (fazer o 

pedido aqui). Creio, firmemente, que ouvireis a minha prece. 

Assim como amansaste o lobo, assim havereis de amansar o coração dos pecadores, 

inspirando aos cristãos bons sentimentos. Assim como vivestes em paz com o senhor 

meu Jesus Cristo, assim também fareis que eu viva em paz, ao abrigo dos maus 

imprevistos. 

Assim como fostes, pela graça de Deus, milagrosamente curado da doença 

mortal, assim, com a permissão de nosso senhor Jesus Cristo, curai-me desta doença. 

Em sua sabedoria, Deus nos submete a provas para nos experimentar, mas o seu 

https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/cura-interior/o-perdao-e-remedio-que-traz-alivio-pra-alma/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/nossa-existencia-pode-interferir-na-alegria-de-deus/


infinito Amor também nos salva.  E vós Seráfico São Francisco de Assis, sois o amoroso 

servo de Deus, sempre cheio de caridade para com os que imploram proteção, vinde, 

pois em meu auxílio. 

Inspirai-me, Seráfico São Francisco, o amor de Deus, o amor aos meus 

semelhantes, a prática da caridade cristã para com os pobres, os enfermos, os aflitos. 

Louvado seja Deus, pela sua misericórdia. Para sempre seja louvado. 

Amém!” 

 

Oração pela nossa terra (Laudato Si – Papa Francisco) 
Deus Onipotente, que estais presente em todo o universo 

e na mais pequenina das vossas criaturas, 

Vós que envolveis com a vossa ternura 

tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor 

para cuidarmos da vida e da beleza. 

Inundai-nos de paz, 

para que vivamos como irmãos e irmãs 

sem prejudicar ninguém. 

Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar 

os abandonados e esquecidos desta terra 

que valem tanto aos vossos olhos. 

Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo 

e não o depredemos, para que semeemos beleza 

e não poluição nem destruição. 

Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios 

à custa dos pobres e da terra. 

Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, 

a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos 

com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. 

Obrigado porque estais conosco todos os dias. 

Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. 

 

 

 

Bênção de São Francisco 

O Senhor vos abençoe e vos guarde. 

O Senhor vos mostre a Sua face e se compadeça de vós. 

Amém. 

O Senhor volva Seu rosto para vós e vos dê a paz. 

O Senhor vos abençoe. 

Amém. 

Que o Senhor Deus, pelos méritos de São Francisco, 

vos conceda toda a paz e todo o bem. 

Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/qual-o-significado-da-palavra-amem/


 

Primeiro dia 

Meu amigo e protetor São Francisco, em vossa juventude, cantáveis alegremente pelas 

ruas de Assis, participando das boas alegrias dos jovens de vossa idade e fazendo 

grande projetos de conquistas e aventuras, ensinai-me a encontrar a alegria que vem de 

Deus e fazer-me nela viver continuamente. 

Afastai de mim toda a tristeza que me torna fechado ao próximo. 

Que a minha alegria e o meu espírito comunicativo deem testemunho da alegre presença 

de Deus em minha vida. 

 

Segundo dia 

Meu amigo e protetor São Francisco, o encontro com um leproso, a quem fostes beijar e 

a quem destes generosa esmola, num gesto de auto superação, marcou o começo de 

vossa conversão e da vida maravilhosa, que, a partir de então, iniciastes, causando 

admiração ao mundo inteiro. Pelo vosso espírito de renúncia e penitência, ensinai-me a 

vencer as paixões e más inclinações, canalizando essas energias para o caminho do bem, 

a fim de que alcance minha plena realização humana, na perfeição a que Deus me 

chamou. 

 

Terceiro dia 

Grande patriarca Francisco, conta-se que, na igrejinha de São Damião, enquanto 

estáveis em oração, o crucifixo vos falou: “Francisco, vai e restaura a minha Igreja”. Foi 

uma ordem profética. Com vosso exemplo e com os numerosos seguidores que tivestes 

ainda em vida, nova aurora despertou para a Igreja. Pelo amor que tivestes à Igreja de 

Cristo, ensinai-me a ser-lhe fiel, vivendo em união com ele, apoiando-a por palavras e 

pelo testemunho da Igreja, levando uma vida de verdadeiro cristão. 

 

Quarto dia 

Ó São Francisco, vós vos tornastes um apaixonado do amor de Cristo e saístes pelo 

mundo a lamentar que “o Amor não é amado”, e vos apresentastes aos homens como o 

“Amante do Grande Rei”. Livrai-me da indiferença e comunicai-me vosso entusiasmo 

para que aprenda a amar a Nosso Senhor e saiba encontrá-Lo na natureza e nos 

acontecimentos de cada dia. 

 

Quinto dia 

São Francisco, enviastes vossos primeiros discípulos pelo mundo inteiro, a fim de que 

apregoassem a Boa Nova do Reino de Deus. Alcançai-me do Senhor o espírito 

apostólico e o zelo missionário, para que me interesse por Sua obra e procure colaborar 

com a Igreja, a fim de que o Reino de Cristo se estabeleça na Terra. 

 

Sexto dia 

São Francisco, na contemplação e meditação da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

encontrastes vigorosa motivação para vos entregardes a Deus numa vida desprovida de 

conforto e segurança. Submetestes vosso corpo a rudes penitências para experimentar 

uma parte dos padecimentos que Cristo enfrentou por amor de nós. A lembrança 

da Paixão do Senhor vos arrancava sentidas lágrimas de arrependimento e de gratidão. 

De vós quero aprender a grande lição do Crucificado: que, no sofrimento aceito 

livremente e por amor, atingimos nossa purificação. 

Ensinai-me a aceitar os males e contrariedades que não posso evitar, para, por meio 

deles, expiar, com Jesus, os males que o pecado inflige ao mundo. 

 

https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/qual-e-a-virtude-que-encontramos-quando-fazemos-penitencia/


Sétimo dia 

São Francisco, fostes chamado “o Pobrezinho de Assis”. Abandonastes os bens e o 

conforto do mundo e vivestes na maior pobreza para mais perfeitamente imitar a Jesus, 

que nasceu pobre em Belém e na cruz foi despojado de tudo. Ajudai-me a superar o 

fascínio e os atrativos que os bens da terra exercem sobre mim. Que saiba repartir do 

que é meu com os mais necessitados, e assim mereça gozar da liberdade dos filhos de 

Deus. 

 

Oitavo dia 

 

São Francisco, fostes o grande amigo da natureza. No Cântico do Sol, convidastes a 

todas as criaturas para cantarem louvores a Deus. Para vós, a natureza era o livro aberto 

onde se leem a bondade e a beleza de Deus, que tudo criou com amor de Pai. Fazei que, 

para mim, as criaturas não sejam pedras de tropeço, mas degraus que me levem para 

junto do Criador. Dai-me a graça de não me prender exageradamente às criaturas nem a 

mim mesmo. E que, de coração livre, possa levantar voo para as alturas do amor de 

Deus. 

 

Nono dia 

Meu grande São Francisco, apesar da ingratidão dos homens que se fecham ao amor de 

Deus, soubestes viver em contínua alegria. Estáveis consciente de que o amor do Pai 

nos predestinou à felicidade do céu. Tão grande foi vosso amor a Cristo, vossa 

identificação com o Amado atingiu incomparável perfeição. Ensinai-me a encarar a vida 

com seriedade e alegria. Quero assumir com amor e alegria as responsabilidades que ele 

me impõe. Que seja compreensivo e alegre no relacionamento com o próximo. Que não 

esqueça minha vocação de filho de Deus chamado para servir. Fazei que, a vosso 

exemplo, eu me deixe arrastar pelo amor de Cristo, caminhando decidido e alegre ao seu 

encontro todos os dias da vida. 

 

 

 

CÂNTICOS 
 

PARA CAMINHADA E ACOLHIDA 
 

01. MEU SÃO FRANCISCO:  
1. São Francisco, meu São Francisco/Vai andando com este povão/Meditando o drama 
de Cristo/Vou parando em cada estação. 
R. São Francisco, meu São Francisco, com as chagas nos pés e nas mãos/Comparado 
ao Cristo sofrido, és modelo pra todos cristãos (bis)  
2. São Francisco, meu São Francisco/Missionário da paz, do perdão/Semeaste o amor 
entre os pobres, consolaste a dor do irmão. 
3. São Francisco, meu São Francisco/Me ensina a ser bom cristão/Construindo na vida 
fraterna/Paz e Bem diga o meu coração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4.  São Francisco, meu São Francisco/Tua história nos é bem contada/Pelos frades que 
são co-irmãos/Imitando a Regra Sagrada. 
5. São Francisco, meu São Francisco/Vai levando Evangelho na mão/E pregando a 
Palavra de Cristo/Me chamaste pra Santa Missão. 



 
02. SALVE Ó FRANCISCO:  
1. Salve ó Francisco, que do pé das fragas/Vens assinalado/ De sagradas chagas. 
R. Cheio de amor, cheio de amor/As Chagas trazes/Do Salvador (bis) 
2. E ninguém sabia/Já dizer com veras/Se eras Francisco, ou se Cristo eras. 
3. Naquelas alturas/Ásperas ermidas/Em ti Santas Chagas/Foram esculpidas 
4. Quando tu oravas/Com tão grande ardor/Quando tu choravas/Com tão grande dor. 
5. E com a presença/Do teu Redentor/Todo Monte viu-se com tão grande esplendor. 
6. O olhar potente/Do Senhor eterno/Encheu-te a alma/De amor supremo. 
7. As divinas Chagas/De amor sinais/Logo em ti formaram/Outras bem iguais. 
 
3- LOUVADO SEJA O MEU SENHOR 
R. Louvado seja o meu Senhor (4x) 

1. Por todas as suas criaturas/ Pelo sol e pela lua / Pelas estrelas no firmamento/ Pela 

água e pelo fogo. 

2. Por aqueles que agora são felizes/ por aqueles que agora choram /Por aqueles que 

agora nascem/ Por aqueles que agora morrem. 

 
4. HOJE É TEMPO DE LOUVAR A DEUS 
Hoje é tempo de louvar a Deus em nós agora habita seu Espírito./ Então é só cantar e a 
Cristo exaltar/ E sua glória encherá este lugar.      
R. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita é seu prazer cumprir o 
que nos diz. Vem Louvar, vem louvar. Glória a Deus, glória a Deus. 
 
05. SEQUENCIA DE ACOLHIDA 
-Seja bem vindo Olêlê, Seja bem vindo Olálá 
Paz e bem pra você, Que veio participar 

Paz e bem pra você, Que veio participar 
 

Toda a igreja vem cá, vem saudar Jesus Cristo que está no altar(2x) 
Já vou, já vou, atender o chamado de nosso Senhor(2x) 
Paz e bem pra você 
Que veio participar 
 
-Só porque você veio, é festa no céu, É festa aqui (bis) 
Dê um aperto de mão, um abraço apertado 
um sorriso bem largo 
Vamos louvar ao senhor, ele está aqui 
Ele está ao seu lado. 
 
-Bem vindo  
1. Você que está chegando, bem vindo! Seja bem vindo!/ Você que está chegando, 
bem vindo! Seja bem vindo! (b) 
2. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você irmão/ Só estava faltando você 
aqui, bem vindo seja bem vindo!/ Só estava faltando você aqui, só estava faltando 
você irmão,/ Só estava faltando você aqui, bem vindo à celebração. 
 
 



06. REUNIDOS AQUI 
Reunidos aqui só pra louvar ao Senhor, / Novamente aqui, em união./Algo bom vai 
acontecer,/ Algo bom Deus tem pra nós,/ Reunidos aqui só pra louvar o Senhor./        
Reunidos aqui. 
 
 

 

CANTO INICIAL 
 
07. CANTO DE ENTRADA I: CANTIGA POR FRANCISCO ( DO +) 
1. Meu amigo deixou seu dinheiro/Sua herança os direitos que tinha/ Era jovem 
demais o menino/ Disse o pai, o vizinho, a vizinha/ Meu amigo encontrou a verdade/ 
Em seu rosto banhado de luz/Pelas ruas de sua cidade/ Meu amigo imitava Jesus. 
R. Irmão vento, irmão sol, irmã lua/Irmão lobo tu és meu irmão/Rouxinol, sabiá 
criaturas de Deus/Somos obras de suas mãos. 
2. Meu amigo viveu sem ter nada/ Por esposa escolheu a pobreza/ Era jovem demais o 
menino/ Não podia ter tanta certeza/ Foi assim que ele abriu o caminho/ Para quem 
quer viver só de amor/Não ficou muito tempo sozinho/ Gente nova o seguiu com 
fervor. 
3. Hoje em dia nos jovens que eu vejo irrequietos, num mundo infeliz,/ Eu renovo a 
esperança e o desejo/ De topar com Francisco de Assis./ Calça jeans, pé no chão, 
mundo novo,/ Mil idéias de renovação./Ele são consciência do povo, queira Deus que 
eles cresçam irmãos. 
 
08. CANTO DE ENTRADA IV - CANTO DE ENTRADA (MI +) 
1. Nossos corações em festa/ se revestem de louvor/ Pois aqui se manifesta/ a vontade 
do Senhor/ Que nos quer um povo unido/ a serviço da missão/ Animado e destemido/ 
Por amor e vocação. 
R.Cristo Mestre e Senhor/ Pois eterno é seu amor/ Nesta Fonte de Água Viva/ Somos 
hoje seus convivas.(bis) 
2. Nossos passos já se encontram/ A caminho do altar/ Nossas vozes já decantam/ o 
que vimos proclamar/ Neste mundo tão bonito/ Mas que pede redenção/ Nosso sim 
ao Deus Bendito/ Por amor e vocação. 
3. Nós queremos operários/ Mensageiros do Senhor/ Que se façam solidários/ a 
serviço do amor/ Construtores  da Justiça/ Empenhados na missão/ Contra toda 
injustiça/ Por amor e vocação. 
4. Nossa Igreja necessita/ De mais fibra e mais vigor/ E de gente que acredita/ no 
chamado do Senhor/ Que dê pão a quem tem fome/ E justiça a quem tem pão/ Que 
bendiga o seu nome/ Por amor e vocação. 
 
 
09. LOUVORES DE DEUS  
Aleluia!3x 
Tu és Santo, Senhor Deus, opera maravilhas/ Tu és forte,  
Tu és grande, és altíssimo/ Tu és Rei onipotente, do céu e da terra/  
Tu és uno, Tu és trino, Senhor Deus. 
  
Tu és o bem, ah aaah 



O sumo bem, ah aaah/ o máximo bem, ah aaah/ 
 a paz e o bem. (2X) 
 
Aleluia!3x 
Estais vivo de verdade, és amor e caridade/ Tu és sábio,  
és humilde, paciente/ és certeza, quietude, riqueza que  
a tudo basta/ és beleza, alegria e jubilo. (Ref.) 
 
Aleluia!3x 
Mansidão, protetor, custódio e defensor/ Fortaleza,  
justiça e misericórdia/ És doçura, temperança,  Fé e  
esperança,/ Admirável,  onipotente Deus salvador. (Ref.) 
   

10. VEM MEU IRMÃO  
Vem meu irmão, aperte minha mão, dê um sorriso 
Vamos cantar e celebrar a festa do rei (2x) 
  
Bom é estarmos unidos para louvar o Senhor 
O Espirito Santo nos leva pra junto dos seus braços 
Dos braços do Nosso Deus 
  
E nós buscamos a sua graça 
Pois seu amor nos trouxe até aqui (2x) 
  

11. A BIBLIA É A PALAVRA DE DEUS (MÊS DE SETEMBRO) 

R.A Bíblia é a palavra de Deus/Semeada no meio do povo,/Que cresceu, cresceu e 

nos transformou,/ Ensinando-nos viver num mundo novo. 

1.Deus é bom, nos ensina a viver./Nos revela o caminho as seguir./Só no amor 

partilhando seus dons,/Sua presença iremos sentir. 

2.Somos povo, o povo de Deus,/E formamos o reino de irmãos./E a palavra que é viva 

nos guia/E alimenta a nossa união. 

12. TODA BIBLIA É COMUNICAÇÃO 

R:Toda bíblia é comunicação/ De um Deus amor, de um Deus irmão/ É feliz quem crê 

na revelação/ Quem tem Deus no coração 

1.Jesus Cristo é a palavra/ Pura imagem de Deus Pai/ Ele é vida e verdade, a suprema 

caridade. 

2. Os profetas sempre mostram/ A vontade do senhor/ Precisamos ser profetas/ Para 

o mundo ser melhor. 

3. Vinde a nós, ó Santo Espírito/ Vinde nos iluminar/ A palavra que nos salva/ Nós 

queremos conservar. 

13. IGREJA SANTA E MISSIONÁRIA (MÊS DE OUTUBRO) 



1. Vai, meu povo, falar do meu amor,/ Sê espelho do céu para as nações,/ Nos 

caminhos terás o meu fulgor/ E na dor minha paz nos corações! 

R:Igreja santa e missionária,/ Os teus caminhos eu antes palmilhei,/ Ao céu unida, e 

solidária,/ Mais, sempre mais, colherás o que eu plantei! 

2.No deserto sem fontes, sê alento/ E sinal da esperança que nasceu,/ Se do pai sou 

eterno sacramento,/ Te tornei redentor, ó povo meu! 

3. Pode aqui toda luz então morrer,/ Sempre mais vão brilhar os sonhos teus,/ Novo 

dia verás amanhecer 

No mistério sublime de teu deus! 

14. EIS-ME AQUI SENHOR (PARA O MÊS DE OUTUBRO) 

R: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor!/ Pra fazer Tua Vontade, pra viver do 

Teu Amor/ Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu amor/ Eis-me aqui, Senhor! 

1.O Senhor é o Pastor que me conduz/ Por caminhos nunca vistos me enviou/ Sou 

chamado a ser fermento, sal e luz/ E por isso respondi: aqui estou! 

2. Ele pôs em minha boca uma canção/ Me ungiu como profeta e trovador/ Da história 

e da vida do meu povo/ E por isso respondi: aqui estou! 

15. O SENHOR NECESSITOU 

R:O Senhor necessitou de braços/ Para ajudar a ceifar a messe/ E eu ouvi seus apelos 

de amor/ Então respondi: aqui estou! Aqui estou! 

1.Eu vim para dizer que eu quero te seguir/ Eu quero viver com muito amor o que 

aprendi. 

2.Eu vim para dizer que eu quero te ajudar/ Eu quero assumir a tua cruz e carregar. 

3.Eu vim para dizer que eu vou profetizar/ Eu quero ouvir a tua voz e propagar. 

 

 

CANTO PENITENCIAL 
 
16. ATO PENITENCIAL  
1. Muitas vezes nós seguimos maus caminhos/ E o tempo passa bem veloz/ Piedade, 
Senhor, tende piedade de nós. (b) 
2. Quando vezes não falamos a verdade a verdade/ E a mentira nós destrói/ Ó Cristo 
Jesus , tende piedade de nós.(b) 
3. Por nem sempre respeitarmos tantas vidas / Dos pequenos e sem voz/ Piedade, 
Senhor, tende piedade de nós. (b) 
 
 
17. ATO PENITENCIAL  



1.  Eu confesso a Deus, e a vós irmãos / Tantas vezes pequei/ e não fiel/ Pensamentos 
e, palavras, atitudes e omissões/ Por minha culpa/ Tão grande culpa. 
R. Piedade Senhor/ Piedade Senhor/ Piedade de mim. (bis) de nós. 
2. E peço a Virgem Maria aos Santos e Anjos./ E a vós irmãos eu peço que rogueis/ a 
Deus que é Pai poderoso/ para perdoar a minha culpa/ Tão grande culpa. 
 
18. ATO PENITENCIAL  
1. Pelos pecados/ erros passados/ Por divisões na tua Igreja oh Jesus. 
R. Senhor Piedade/ Senhor Piedade/ Senhor Piedade/ Piedade de nós. 
2. Quem não te aceita/ quem te rejeita/ Pode não crê por ver cristãos que vivem mal. 
R. Cristo Piedade/ Cristo Piedade/ Cristo Piedade/ Piedade de nós. 
3, Hoje se a vida/ é tão ferida/ Deve-se a culpa e indiferença dos Cristãos. 
R. Senhor Piedade/ Senhor Piedade/ Senhor Piedade/ Piedade de nós. 
 

19. ATO PENITENCIAL 
-Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida 
Eu te suplico perdão, ó bom pastor. 
 Kyrie Eleison (x3) 
 
2. Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado 
Lembra-te de mim, pecador por tua cruz. 
Christe Eleison (x3) 
 
3. Como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida 
vê as lagrimas do meu coração e salva-me! 
 Kyrie Eleison (x3) 
 
20.SENHOR TENDE PIEDADE DE NÓS 
1.Senhor, tende piedade de nós, pois pecamos contra Vós. 
Mas confiamos em Vossa misericórdia,  nos arrependemos e nos entregamos/Ao 
Vosso Infinito Amor(bis) 
2.Cristo, tende piedade de nós pois pecamos contra Vós 
3.Senhor, tende piedade de nós, pois pecamos contra Vós 
 
21.SENHOR QUE VIESTE NÃO PARA CONDENAR 

1-Senhor que viestes não para condenar,/ mas para perdoar/ Tende piedade de nós/ 

Kyrie eleison (3x) 

2. Cristo, que Vos alegrais/ Pelo pecador arrependido, /Tende piedade de nós. 

Christe eleison (3x) 

3. Senhor, que muito perdoais/ A todo aquele que muito ama, /Tende piedade de 

nós. Kyrie eleison (3x) 

 

HINO DE LOUVOR 
22. GLÓRIA 



1. Glória a Deus nos altos céus/ paz na terra aos seus amados/ a vós louvam Rei 
celeste/ os que foram libertados. 
R. Glória a Deus lá nos céus/ e paz aos seus amém. 
2. Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos, bendizemos/ damos glória ao vosso nome./ 
Vossos dons agradecemos. 
3. Senhor nosso Jesus Cristo/ Unigênito do Pai./ Sois de Deus Cordeiro Santo/ nossas 
culpas perdoai. 
4. Vós que estais junto do Pai como nosso intercessor/ acolhei nossos pedidos/ atendei 
nosso clamor. 
5. Vós somente sois o Santo/ o Altíssimo, o Senhor,/ com o Espírito Divino de Deus Pai 
no esplendor. 
 

23.GLÓRIA ANJOS DO CÉU 

R:Glória, glória! Anjos do céu cantam todos seu amor! E na Terra, homens de paz 

Deus merece o louvor.   

 

1.Deus e pai, nós vos louvamos adoramos, bendizemos, damos glória ao  / vosso 

nome, vossos dons agradecemos!    

 

2.Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do Pai, Vós de Deus cordeiro  / santo, nossas 

culpas perdoai!    

 

3.Vós que estais junto do pai, como nosso intercessor, acolhei nosso  / pedidos, 

atendei nosso clamor!    

 

4.Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito  / Divino, de Deus pai 

no esplendor!      

 

24.GLÓRIA A DEUS 

R:Glória, glória, glória a Deus nas alturas 
Glória, glória, glória a Deus e aos homens toda a paz, sua paz 
 
1.Senhor Deus rei dos céus, Deus Pai Onipotente 
Nós vos louvamos, bendizemos, adoramos 
Vos glorificamos, e damos graças 
Por vossa imensa glória 
 
2.Senhor jesus Cristo, filho unigênito 
Senhor Deus cordeiro de Deus filho de Deus pai 
Vós tirais o pecado do mundo tende piedade de nós 
Vós que tirais o pecado do mundo acolhei a nossa súplica 
Vós que estais sentado à direita do Pai tende piedade de nós 
 
3.Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, 



Só vós o altíssimo Cristo Jesus 
Com o Espirito Santo na glória de Deus Pai, de Deus Pai 
Amém. 
 
25.GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS (Eliana Ribeiro) 
R. Glória a Deus nas alturas/E paz na terra aos homens por Ele amados (bis). 
1.Senhor Deus, Rei dos céus,/Deus Pai todo poderoso./Nós Vos louvamos,/ nós vos 
bendizemos, Nós vos adoramos / nós vos glorificamos,/Nós vamos damos graças/Por 
vossa imensa glória. 
2.Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito,/Senhor Deus, Cordeiro de Deus,/Filho de Deus 
Pai./Vós que tirais o pecado do mundo,/Tende piedade de nós,/Vós que tirais o pecado 
do mundo,/Acolhei a nossa súplica,/Vós que estais a direita do Pai,/Tende piedade de 
nós. 
3.Só Vós sois o Santo,/Só Vós o Senhor,/Só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/Com o 
Espírito Santo,/ Na glória de Deus Pai Amém. Na glória de Deus Pai. Amém! (2x) 
 
 

ENTRADA DA PALAVRA 

26.FAZEI RESSOAR 

R:Fazei ressoar (ressoar) / A palavra de Deus em todo lugar! (bis) 
1. Na cultura, na história, vamos expressar.  
Levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá!  
2. O evangelho é a palavra que Deus proclamou.  
Só ele é o caminho, a verdade, a vida e o amor. Vamos lá! 
 
27. ENTRADA DA PALAVRA II  
1. Vem chegando, vem chegando, a Bíblia Sagrada chegou (bis) Ela traz sabedoria nas 
palavras de nosso Senhor (bis) 
2. Vamos ouvir com alegria a Bíblia Sagrada chegou (bis) Ela traz sabedoria nas 
histórias que Cristo contou (bis)  
3. A Palavra que nos guia a Bíblia Sagrada chegou (bis) Ela traz sabedoria, esperança, 
paz e amor (bis)  
 
28.ENTRADA DA PALAVRA III 
R: Tua palavra é/ luz do meu caminho/ luz do meu caminho meu Deus/ tua palavra 
é(2x) 
1.Tua palavra esta nas ondas do mar/ tua palavra no céu a brilhar/ tua palavra esta no 
pensamento/ no sentimento/ tua palavra esta (Bis) 
 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

 
29. TUA PALAVRA 
R.: Aleluia/ Aleluia/ Aleluia/ Aleluia (2x) 
1-Quando estamos unidos/ estás entre nós e nos falará da tua vida! 



 
30. GRAÇAS EU TE DOU 
R. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (b) 
1. Graças eu te dou, te louvo meu Senhor/ Pois entre os pequeninos, tua palavra é luz/ 
Sábios entendidos, seguem seus caminhos, mas os pequeninos, tua mão conduz. 
 
31. BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS 
1.Buscai primeiro o Reino de Deus/E a sua justiça/E tudo mais vos será 
acrescentado/Aleluia! Aleluia! 
2.Não só de pão o homem viverá,/Mas de toda palavra/Que procede da boca de 
Deus/Aleluia! Aleluia! 
3.Se vos perseguem por causa de mim/Não esqueçais o porquê/Não é o servo maior 
que o Senhor/Aleluia! Aleluia! 
 

32. TUA PALAVRA 

R:Aleluia, (6x) 

1. Tua palavra é como fogo/ Que faz arder o coração./ Traz a verdade e ilumina a nossa 
vida.(bis) 
 
33.ALELUIA JESUS CRISTO VAI FALAR 
R:Aleluia/ Aleluia/ Aleluia/ Jesus Cristo vai falar./ Aleluia/ Aleluia/ Ide pelo  mundo o 
Evangelho anunciar. 
1.Mas como invocarão aqueles que não crêem?/ E como podem crer se ainda não 
ouviram?/ E como podem ouvir/ se não houver quem pregue?/ E como pregarão se 
não forem enviados? 
 
34.Ó SENHOR TUAS PALAVRAS 
R. Aleluia/ Aleluia/ aleluia, aleluia (2x) 
1.Ó Senhor tuas palavras, são espírito e vida/ as palavras que tu dizes, bem que são de 
eterna vida. 
 
 

LADAINHAS 
 
35. LADAINHA (LOUVAÇÃO ECOLÓGICA) 
1. Irmão dos pequeninos/Rogai por nós/Irmão dos esquecidos/Rogai por nós/Irmão 
dos peregrinos/Rogai por nós/Das meninas e meninos/Rogai por nós. 
R. Rogai por nós, rogai por nós ,rogai por nós Ó São Francisco, rogai por nós. 
2.  Irmão das águas limpas/Rogai por nós/Dos seres amorosos/Rogai por nós/ Dos 
corações mais puros rogai por nós/Dos seres generosos/Rogai por nós. 
3.  Irmão das águas claras, rogai por nós, dos rios e das nascentes, rogai por nós/De 
todos afluentes/Rogai por nós/Das águas transparentes/Rogai por nós. 
4.  Irmão da mãe terra/Rogai por nós/Do brilho das estrelas/Rogai por nós/Irmão do 
sol e da lua/Rogai por nós/Irmãos das águas puras/Rogai por nós. 



5.  Irmão de todo amor/Rogai por nós/Irmão da alegria/Rogai por nós/Irmão de toda 
luz/Rogai por nós/Irmão do irmão Jesus/Rogai por nós. 
6.  Irmão da natureza/Rogai por nós/Das flores sem defesa/Rogai por nós/Do cuidado 
e da leveza/Rogai por nós/Da poesia e da beleza/Rogai por nós 
 
36-SÃO FRANCISCO LOUVADO SEJAIS 
R. São Francisco Louvado sejais (bis) 
1. Ó Santo de Deus muito amado.../Por nós, com fervor, venerado.../Clamamos aqui 
reunidos.../Por santo ardor impelidos... 
R. São Francisco, nos  abençoai (bis) 
2. Nós somos os vossos devotos.../Fazemos pedidos e votos.../ Romeiros de longe, 
chegamos.../A vós grande Santo imploramos... 
R. São Francisco, por  nós suplicai (bis) 
3.Vós fostes por Deus exaltado.../Com as Chagas de Cristo adornado.../Salvai nossas 
almas aflitas.../Juntai-nos  às  almas  benditas. 
R. São Francisco, ao céu nos levai (bis) 
4. Fazei-nos fugir do pecado.../Por Deus de amor inflamado.../Fiéis a Jesus e a 
Igreja.../Vençamos a dura peleja.../ 
R. São Francisco, louvado sejais (bis) 
 

 

OFERTÓRIO 
 

37. A LIBERDADE 
1. As mesmas mãos que plantaram a semente, aqui estão/ o mesmo, pão que a mulher 
preparou, aqui está, o vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. 
R. A liberdade haverá, a igualdade haverá e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus  
da vida se faz comunhão. 
2.  Na flor do altar brilha o sonho da paz mundial. Na luz acesa é a fé que palpita hoje 
em nós, do livro aberto o amor se derrama total, no nosso altar.  
3. Benditos sejam os frutos da terra de Deus/ Bendito seja o trabalho e a nossa 
união/Bendito seja Jesus que conosco estará, além do altar. 
 

38. RECEBE SENHOR 
1. A mesa santa que preparamos/Mãos que se elevam a Ti, ó Senhor/O Pão e o Vinho 
frutos da terra/ Duro trabalho, carinho e amor/ Ô, ô, ô, recebe, Senhor/Ô, ô, recebe 
Senhor. 
2. Flores, espinhos, dor e alegria/ Pais, mães e filhos diante do altar/A nossa oferta em 
nova festa/A nossa dor vem, Senhor, transformar. Ô, ô, ô, recebe, Senhor/Ô, ô, recebe 
Senhor. 
3. A vida  nova, nova família/ Que celebramos aqui tem lugar/ Tua bondade, vem com 
fartura/É só saber, reunir, partilhar. Ô, ô, ô, recebe, Senhor/ Ô, ô, recebe Senhor. 
 

39. DEUS PREPARA 
1.Deus prepara uma mesa farta/ Rica em alimentos, plena de beleza/ Faz no mundo 
sua moradia/ E enfeita a vida com a natureza. 



R. Bens da terra, frutos do trabalho/ Neste pão e vinho, vimos ofertar/ Dons da vida, 
frutos do chamado/ Feitos oferendas, neste santo altar/ Recebe, Senhor! Ô, ô, ô, 
recebe, Senhor!/ Recebe Senhor! Ô, ô, ô, recebe, Senhor! 
2. Deus convida toda a humanidade/ A fazer da vida sua vocação/ Pois, seu Filho, Dom 
da santidade/ É o doador e a doação. 
3. Deus restaura nossas pobres forças/ Quando a noite chega, sem nada pescar/ 
Lancem rede, em profundidade/ E em outros barcos venham navegar 
3. E preparem uma mesa santa/ Entrem nesta festa, tragam vinho e pão/  E, sem 
medo, deixem rede e barco/ Deem suas vidas como oblação 
 
40. VENHO SENHOR MINHA VIDA OFERECER 
1.Venho Senhor minha vida oferecer,/ Como oferta de amor e sacrifício./ Quero minha vida a ti 
entregar/ Como oferta viva em teu altar. 
 
R:Pois, pra te adorar foi que eu nasci./ Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu 
coração./ E que a cada dia eu queira mais e mais/ Estar ao teu lado Senhor. 

 
41. VENHOR SENHOR OFERECER 
1.Venho Senhor, oferecer com esse vinho e esse pão;/ Tudo que existe em meu ser / 
Tudo que há em meu coração/ Vejo agora em Teu Altar essa oferta de Amor; Quero 

também Te consagrar toda minha vida Senhor 
 R:E quando este Pão for levantado; E junto com o vinho consagrado/ Também as 

minhas mãos a Ti levantarei; Entoarei louvores ao meu Rei (2x) 

42.NESTA MESA DA IRMANDADE 

1.Nesta mesa da irmandade,/a nossa comunidade/se oferece a ti, Senhor./Nosso 

sonho e nossa luta,/nossa fé, nossa conduta,/te entregamos com amor. 

R. Novo jeito de sermos igreja/nós buscamos, Senhor, na tua mesa. (bis) 

2.Neste pão te oferecemos os mutirões que fazemos, a partilha e a produção. /Neste 

vinho a alegria, que floresce cada dia, dentro de nossa união. 

3.Nesta bíblia bem aberta, encontramos a luz certa, para aqui te oferecer. Ela reúne o 

teu povo na busca de um mundo novo, onde os  pobres vão viver. 

43.QUEM DISSE QUE NÃO SOMOS NADA 

R. Quem disse que não somos nada/ e que não temos nada para oferecer/ Repare as 

nossas mãos abertas/ trazendo as ofertas do nosso viver (bis) 

1. A fé do homem nordestino/ que busca um destino e um pedaço de chão./ A luta do 

povo oprimido/ que abre caminho e transforma a nação/ Ô, ô, ô, ô, recebe Senhor. 

2. Coragem de quem dá a vida seja oferecida/com este vinho e pão. É força que destrói 

a/ morte e muda nossa sorte é ressureição./ Ô, ô, ô, ô recebe Senhor.   

44.COM O PÃO E COM O VINHO  

R:Com o pão e com o vinho, nossa oferta apresentamos, / nossa vida em missão, em 

Tua Palavra renovamos. 



1.Ofertamos os nossos ouvidos / e abrimos o nosso coração, / pra colhermos a tua 

Palavra / e sentirmos a transformação. 

2.Ofertamos as nossas famílias, / onde Tua Palavra é luz. / Juventude, infância, velhice, 

/ todo aquele que abraça a cruz. 

3.Ofertamos as lutas do povo, / seus anseios, amor, doação, / que a Tua Palavra, 

Senhor / firme sempre a nossa união. 

45.NOSSA OFERTA DE AMOR 

1.Vidas que se ofertam neste altar/Para novas vidas gerar/Como o grão de trigo cai e 

morre para frutificar 

Dons que se consagram neste altar/O Eterno vem o tempo tocar/Sacrifício de amor 

que sempre se renovará/Como no Altar da Cruz, o milagre da vida se fará 

R. Hoje nossa pobreza se encontra no altar/Com a Tua grandeza, Senhor/Nossa vida 

perdida no vinho e no pão/ Eis a nossa oferta de amor! 

 

46. BEDITO SEJA DESUS 

1. Bendito, sejais, Senhor,/ Deus do Universo,/ Pelo pão que recebemos de vossa 

bondade./ Fruto da terra e do trabalho humano/ Que agora vos apresentamos/ E para 

nós se vai tornar o pão da vida. 

R: Bendito seja Deus /Bendito seja Deus/ Bendito seja, para sempre. (2x) 

2. Bendito, sejais,/ Senhor, Deus do Universo,/ Pelo vinho que recebemos de vossa 

bondade./ Fruto da videira e do trabalho humano /Que agora vos apresentamos/ E 

para nós se vai tornar vinho da Salvação. 

  

 

SANTO 
47.  SANTO  
1.Santo/ Santo/ Santo/ Senhor Deus do universo/ o céu e a terra proclama/ a vossa 
glória. 
R: Hosana nas alturas/ hosana. 
2.Bendito aquele que vem / em nome do Senhor( 2x) 
 
48. HOSANA, HOSANA 
1.Santo/ Santo/ Santo/ Senhor Deus do universo/ o céu e a terra proclamam/ a vossa 
glória (2X) 
R: Hosana/ hosana/ hosana nas alturas. 
2.Bendito o que vem em nome do Senhor/ hosana nas alturas. 
 
49. SANTO, SANTO, SANTO 



1.Santo/ Santo/ Santo/ Senhor Deus do universo/ o céu e a terra proclamam/ a vossa 
glória (2X) 
R: Hosana/ hosana/ hosana nas alturas. 
2.Bendito o que vem em nome do Senhor. 
 
 

 

CANTO DE PAZ 
50.  PAZ  
1. Esteja sempre com você/A paz do Senhor Jesus (3x) Esteja sempre com você, meu 
irmão/A paz do Senhor Jesus. 
 2. Esteja sempre entre nós/A paz do Senhor Jesus (3x) Esteja sempre entre nós, meu 
irmão/A paz do Senhor Jesus. 
 
51. A PAZ QUE TE DESEJO 
1. A paz que te desejo, é de todo coração/È Cristo nossa paz, nossa esperança e 
salvação/A paz de Cristo esteja contigo, ó meu irmão, num gesto de perdão, agora 
estende a tua mão. 
R. Deixa o Cristo entrar/ Abre as portas do teu ser/A paz de Cristo envolva tua vida e 
teu viver (bis). 
 
52.  VIVER EM ARMONIA 
Como é bom viver em harmonia/Os irmãos na paz e na alegria/É como o orvalho da 
manhã/Se abrindo em flor, como o saboroso mel que nos renova e dá vigor/Como é 
bom, como é bom /Irmãos unidos na alegria do Senhor. 
 
 

 

COMUNHÃO 
53. DESAMARREM AS SANDALHAS  
1. Ao recebermos Senhor/ Tua presença sagrada/ Pra confirmar teu amor/ faz de nós 
tua morada!/ Surge um sincero louvor/ brota a semente plantada./ Faz-nos seguir teu 
caminho! Sempre trilhar tua estrada! 
R. Desamarrem as sandálias e descansem/ Este chão é terra santa/ irmãos meus./ 
Venham orem, comam, cantem./ Venham todos!/ E renovem a esperança no Senhor. 
2. O Filho de Deus com o Pai/ e o Espírito Santo/ nesta trindade um só ser/ que pede a 
nós sermos santos./ Dá-nos Jesus teu poder/ de se doar sem medida./ Deixa que 
compreendamos/ que este é o sentido da vida! 
3. Ao virmos te receber/ nós te pedimos Oh Cristo:/ faze vibrar nosso ser/ indo ao 
encontro ao Pai Santo!/ Sem descuidar dos irmãos/ mil faces da tua face./ Faze que o 
coração sinta/ a força da caridade. 
 
54. POR ONDE FORMOS 
1. Vejam, Eu andei pelas vilas, / apontei as saídas / como o Pai me 
pediu. / Portas, Eu cheguei para abri-las, / Eu curei as feridas como nunca se viu. 
R. Por onde formos também nós, / que brilhe a tua luz! / Fala, Senhor, na nossa voz, 
em nossa vida. / Nosso caminho, então, conduz, / queremos ser assim! / Que o Pão 
da Vida nos revigore no nosso sim ! 



2. Vejam, fiz de novo a leitura / das raízes da vida / que meu Pai vê 
melhor. / Luzes acendi com brandura, / para a ovelha perdida / não medi meu suor. 
3. Vejam, procurei bem aqueles / que ninguém procurava / e falei 
de meu Pai. / Pobres, a esperança que é deles, / Eu não quis ver escrava / de um poder 
que retrai. 
4. Vejam, semeei consciência / nos caminhos do povo, / pois o Pai 
quer assim. / Tramas, enfrentei prepotência / dos que temem o novo / qual perigo sem 
fim. 
5 . Vejam, Eu quebrei as algemas, / levantei os caídos, / do meu Pai fui as mãos. / 
Laços, recusei os esquemas, / Eu não quero oprimidos, / quero um povo de irmãos. 
6 . Vejam, procurei ser bem claro: / o meu Reino é diverso, / não precisa de rei. / 
Tronos, outro jeito mais raro / de juntar o disperso, / o meu Pai tem por lei. 
7 . Vejam, do meu Pai a vontade / Eu cumpri passo a passo. / Foi pra isso que Eu vim. / 
Dores, enfrentei a maldade, / mesmo frente ao fracasso, / Eu mantive o meu SIM! 
8.  Vejam, fui além das fronteiras, / espalhei Boa-Nova: / Todos, filhos de Deus. / Vida, 
não se deixe nas beiras / quem quiser maior prova: / venha ser um dos meus! 
 
55 . MEU DEUS, MEU TUDO. 
Quero tão somente bem aqui / Ficar eternamente e não sair / pra reparar os danos / 

para conhecer teus planos/ para te ouvir 

Eu sei que o amor é amado/ e vive bem aqui abandonado/ tem gente tão indiferente / 

que teu amor não compreende/ que não tá nem aí 

Bem que eu poderia sair por ai/ e falar que tudo é nada sem você/ e que não adianta a 

vida ganhar pra alma morrer 

Vou gritar até enrouquecer/ que sem ti não sentido pra viver/  e que tudo passa e só 

amor vai permanecer 

 Meu Deus, Meu Tudo (2x) 

Minha vida, meu mundo é você! 

 Tento sem sucesso comparar / o amor que o calvário fez jorrar/ mas só você se 

encantou/ com que te crucificou/ com o pecador 

Eu sei que sou doente do pecado/ mas mesmo assim estás sempre ao meu lado/ na 

solidão o amigo/ e no frio meu abrigo/ eu sei que estás comigo 

Vou olhar para o irmão e falar/ pra te seguir uma cruz tem que abraçar / os animais 

tem tocas mais o Senhor não tem onde descansar 

Mas a ti nada faltará/ quem veste os lírios mais por ti fará/ bastam as sandálias e o 

nosso alimento já está no altar 

  

56 . COMUNGAR É TORNAR 
R:Comungar é tornar viva a aliança/Em Jesus, razão de nossa esperança  
1.Ao redor do pão partido e do vinho da alegria/ O futuro se anuncia, de vez/ Na união 
viva da gente, nosso Deus se faz presente/E a terra, de repente se torna o céu! 



2.Comunhão sempre refeita, com o planeta em que nascemos/Esta terra onde vivemos 
aqui/É tornar-se irmão da água, da flor, do fruto que acalma/A fome que não permite 
o irmão sorrir! 
3.É viver lembrando sempre dos companheiros ausente/Dos que hoje são sementes no 
chão/É olhar-se frente a frente, sem ódio nem falsamente/É afirmar sinceramente 
"sou teu irmão"? 
4.É firmar o compromisso com o poder feito serviço/Pois/Cristo sempre fez isso 
irmão/A honra do Pai divino, não é tanto o culto, o hino.../É vida, e o nosso destino é 
libertação!   
 
 
57. TÚ ÉS MINHA VIDA 
1.Tu és minha vida, outro Deus não há/ Tu és minha estrada, a minha verdade/ Em Tua 
palavra eu caminharei/ Enquanto eu viver e até quando Tu quiseres/ Já não sentirei 
temor, pois estás aqui/ Tu estás no meio de nós. 
 
2.Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria/ Filho eterno e santo, homem como nós/ Tu 
morreste por amor, vivo estás em nós/ Unidade Trina com o Espírito e o Pai/ E um dia, 
eu bem sei, Tu retornarás/ E abrirás o Reino do Céu. 
 
3.Tu és minha força, outro Deus não há/ Tu és minha paz, minha liberdade/ Nada nesta 
vida nos separará/ Em Tuas mãos seguras, minha vida guardarás/ Eu não temerei o 
mal, Tu me livrarás/ E no Teu perdão viverei. 
 
4.Ó, Senhor da vida, creio sempre em Ti/ Filho Salvador, eu espero em Ti/ Santo 
Espírito de amor, desce sobre nós/ Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé/ E por 
mil estradas onde andarmos nós/ Qual semente nos levará.  
 
58.TODO AQUELE QUE COMER (SETEMBRO) 
1. Todo aquele que comer do meu corpo que é doado/Todo aquele que beber do meu 
sangue derramado/E crê nas minhas palavras que são plenas de vida/ Nunca mais 
sentirá fome e nem sede em sua lida/ 
R:Eis que sou o Pão da Vida/ Eis que sou o Pão do céu/ Faço-me vossa comida/ Eu 
sou mais que leite e mel 
2-O meu Corpo e meu Sangue são sublimes alimentos/ Do fraco indigente é vigor, do 
faminto é o sustento/ Do aflito é consolo, do enfermo é a unção/ Do pequeno e 
excluído, rocha viva e proteção. 
3. Eu sou o Caminho, a Vida, Água Viva e a Verdade/ Sou a paz e a luz do mundo, sou a 
própria liberdade/ Sou a Palavra do Pai que entre vós habitou/ Para que vós habiteis 
na Trindade onde estou. 
4. Eu sou a Palavra Viva que sai da boca de Deus/ Sou a lâmpada para guiar vossos 
passos, irmãos meus 
/ Sou o rio, eu sou a ponte, sou a brisa que afaga/Sou a água, sou a fonte, fogo que não 
se apaga. 
 
59.TESOURO SINGELO (OUTUBRO) 
1. E chegado o momento tão esperado/ O santo banquete do altar/ Onde o Cristo se 
faz cordeiro imolado/ E se dá em sacrifício a nós/ Que somos o teu povo sedento/ De 



teu corpo e de teu sangue/ E tão sagrado, tão sublime este momento/ Da mais perfeita 
comunhão contigo/ Ó Cristo Jesus! 
R. Teu altar, teu corpo sagrado/ Pão da vida nosso alimento/ Presença viva em nós/ 
Na comunhão/ Teu altar, teu corpo sagrado/ Pão da vida nosso alimento/ Presença 
viva em nós/ Jesus na comunhão. 
2. Tesouro singelo, tão puro, tão belo/ Presença real neste pão/ 
O pão que é corpo, o vinho que é sangue/ Alegra o nosso coração/ Pois grande é a 
graça de te receber/ O mistério dessa pequena imensidão/ Divina ceia, se renova agora 
aqui/ Nessa doce e santa Eucaristia/ Ó Cristo Jesus! 
 
60.O MEU REINO TEM MUITO A DIZER 
1 - O meu Reino tem muito a dizer,/ não se faz como quem procurou,/ aumentar os 
celeiros bem mais e sorriu./ Insensato, que vale tais bens,/ se hoje mesmo terás o teu 
fim?/ Que tesouros tu tens pra levar além. 
R:Sim senhor, nossas mãos/ vão plantar o teu reino./ O teu pão vai nos dar teu vigor, 
tua paz. 
2 - O meu reino se faz bem assim:/ Se uma ceia quiseres propor,/ não convide amigos, 
irmãos e outros mais./ Sai à rua a procura de quem/ não puder recompensa te dar, 
que o teu gesto lembrado será por Deus. 
3 - O meu reino quem vai compreender?/ Não se perde na pressa que tem,/ sacerdote 
e levita que vão se cuidar./ Mas, se mostra em quem não se contém,/ se aproxima e 
procura o melhor/ para o irmão agredido que viu o chão. 
4 - O meu reino não pode aceitar,/ quem se julga maior que os demais/ por cumprir os 
preceitos da lei, um a um/ a humilde de quem vai além/ e se empenha e procura o 
perdão,/ é o terreno onde pode brotar a paz. 
 

 

PÓS COMUNHÃO: 
 
61 -UTOPIA 
1. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. 
Quando o povo nas ruas sorrir, e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as 
cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando 
os muros que cercam os jardins, destruídos então os jasmins, vão perfumar. 
 
Refrão: Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada, de novo. No olhar do homem a 
certeza do irmão. Reinado, do povo. 
 
2. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o 
decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da 
verdade se ouvir, e a mentira não mais existir, será enfim, tempo novo de eterna 
justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. 
 
 
62. ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO 
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz 
Onde houver ódio, que eu leve o amor 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão 



Onde houver discórdia, que eu leve a união 
Onde houver dúvida, que eu leve a fé 
Onde houver erro, que eu leve a verdade 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria 
Onde houver trevas, que eu leve a luz 

Ó mestre, fazei que eu procure mais 
Consolar, que ser consolado 
Compreender, que ser compreendido 
Amar, que ser amado 
Pois é dando que se recebe 
É perdoando que se é perdoado 
E é morrendo que se vive para a vida eterna. 

 
63. CANÇÃO PELA PAZ  
1. Cristo quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. 
Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. 
R. Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu 
leve a união e tua paz. 
2.  Mesmo que haja um só coração, que duvide do bem, do amor e do céu, quero com 
firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. 
3. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. 
Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. 
 
64. ESPELHO DA PERFEIÇÂO  
1. Não, não conheceram o cansaço./ Foi quem mais imitou a Jesus./ Falava de lua, de 
flores do campo / Por onde passava./ O nosso irmão lobo,/ A nossa irmã terra,/ 
Francisco louvava. 
R. Mas ele é o exemplo de vida/ Que eu trago no coração./Espelho da perfeição. (b)  
2. Não, não quis saber de riquezas./ Deixou tudo e se converteu./ Falava com pobres, 
leprosos e cegos,/ A quem ele via./ O nosso irmão vento,/ O nosso irmão sol,/ Que nos 
traz novo dia. 
3. Não, ele não quis microfone/ Seu jeito fez empolgar multidões/ Louvava a Deus/ 
Falava de paz e bem para o mundo/ As mãos para o céu/ Francisco falava meu Deus e 
meu tudo. 
 

65. SALVE,Ó FRANCISCO 

Salve, ó Francisco, que do pé das fragas,/ Vens assinalado/ de sagradas chagas. 

CHEIO DE AMOR/CHEIO DE AMOR/ AS CHAGAS TRAZES / DO SALVADOR. 

E ninguém sabia/já dizer com veras/se eras Francisco ou se Cristo eras. 

Naquelas alturas/ásperas ermidas/ em ti Santas Chagas/ foram esculpidas. 

Quando tu oravas com tão grande ardor/ quando tu choravas/ com tão grande dor. 

E com a presença/ do teu Redentor/ todo monte viu-se com grande esplendor. 

O olhar potente/ do Senhor eterno/ encheu-te a alma/ de amor supremo. 

As divinas chagas/ de amor sinais/ logo em ti formaram/ outras bem iguais. 

E que  maravilha/ ser já transformado/ teu corpo e alma no Deus humanado. 



De suas grandezas/ tu trazes o selo/ semelhante a Cristo/ és como modelo. 
 
 

 

  
 
 

 
 

 


